
Beantwoording technische vragen verlengen looptijd landschapsontwikkelingsplannen: 
 
 
> 1. Welke onderbouwing is er om deze verlenging van vijf jaar in te voeren? 
 
Op dit moment wordt de Omgevingsvisie voorbereid. De visie moet uiterlijk 2023 vastgesteld worden. 
Het beleid uit de visie kan door vertaald worden in programma’s.  
Het is beter de Omgevingsvisie en een eventueel beleidsprogramma voor het platteland af te wachten 
en op basis daarvan te kijken welke (beleids)plannen we voor het landschap en het buitengebied 
willen maken. Als de kaders bekend zijn kunnen we op basis daarvan kijken of het zinvol is opnieuw 
een landschapsontwikkelingsplan op te stellen of dat de Omgevingswet vraagt om een andere 
planvorm. 
 
 
> 2. Extra vijf jaar is een lange periode om een onderlegger, die de landschappelijke kaders bevat van 
bestemmingsplannen in het gebied, te bevriezen. Waarom is er niet gekozen voor drie jaar? 
 
De LOPs door laten lopen heeft niet tot gevolg dat de bestemmingplannen worden bevroren. De 
landschappelijke kaders in de LOPs kunnen als toetsingskader blijven gelden bij aanvragen.  
De bestemmingsplannen voor het landelijk gebied zijn onlangs herzien. Als er verzoeken zijn die niet 
in het bestemmingsplan passen maar waar we wel aan mee willen werken zal op basis van het beleid 
maatwerk worden toegepast. 
 
 
> 3. Worden de bewoners van het verlengen op de hoogte gebracht, en op welke manier? 
 
De bewoners worden geinformeerd via de gemeentelijke nieuwsbrief en de publicatie op Overheid.nl/ 
 
 
> 4. Zijn er aanvragen of voorbereidingen van aanvragen door bewoners van het gebied om 
bestemmingsplannen te wijzigen, waarbij ze nu aanlopen tegen de kaders in de huidige LOP’s? 
 
We hebben op dit moment geen aanvragen waarbij bewoners tegen de kaders van de LOPs aan 
lopen. 
 
 
> 5. Wat houdt het verlengen van de looptijd van de LOP’s voor deze plannen in? 
 
Zie antwoord bij vraag 4. 
 
 
> 6. Welke consequenties heeft het als een bewoner in de komende vijf jaar toch een wijziging wil 
aanvragen? Hebben zij dan recht op een versnelde procedure en/of gedoogbeleid of wordt de 
aanvrager dan gewezen op de verlenging van vijf jaar? 
 
De bestemmingsplannen zijn de eerste toetsingskaders voor plannen van bewoners. Daarna volgt het 
beleid van de provincie. De LOPs zijn vooral bedoeld om denk- en ontwerp richtingen aan te geven 
voor plannen zodat de kwaliteit van het landschap behouden blijft. Er is geen sprake van een 
bijzondere procedure zoals bij een bestemmingsplan.  


